Parçalı Eğitim Yasası Liseleri de Kapatıyor!
Piyasacı Parçalı Eğitim sistemiyle başımıza nelerin geleceğinden halkımız haberli değildir. Eğitimi
piyasaya devretme işi 2006 yılında kurulmuş olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlandı. Bu
programla 12 yıl sonra 2023’de bilim öğreten Cumhuriyet okulları tamamen bitmiş, bambaşka bir rejime geçmiş
olacağız.
2005 yılından beri bedava diye verilen bilim-dışı ders kitaplarını hazırlayan SPAN adlı yabancı eğitim
şirketinden de halkımız haberli değildi. Dünya Bankasından geldiler, 1995-2005 arasında on yıl YÖK’le birlikte
çalıştılar. İlgili velilerimiz bu kitaplarla eğitim olmayacağının farkındaydı. Okulları ve dersleri birçok defa
bölerek parçalarını piyasaya atmaya sıra gelmiştir. Artık Fen ve Kültür dersleri olmayan Din Okulları
açılabilecektir. Anıtkabir’in tam karşısındaki ilköğretim okulunu belediyeye vererek böyle bir bilimsiz Din
Öğretimi Okulu açılması söz konusudur. Okullarımız, Protestanlık dersi de verilen din okullarına dönüşüyor.
Çizelgede görülen seçmeli dersler listesindeki Kültürel Değerler dersi bunun için konulmuştur.
İçinde “sosyal devlet” tanımı olmayan “piyasacı” anayasa bunlar için hazırlanmaktadır.
12 yıllık parçalı eğitim 6-17 yaş çocukları içine alır, bu yolla Fen ve Askeri liseler dahil, bütün liseler 2
yıla inerek kapanır.
Bu sistemle, mevcut öğretmen yetiştirme programları sona erer, eğitim fakülteleri kapanır!
2000 yılında başlayan taşımalı sistemle boşalan 16 bin köyde kümese dönen okullar 4 yıllık anaokulu
olarak yeniden yapılır, ancak hedef Türkçe değil küçük yaştan İngilizcedir. 4.sınıftan sonraki sınıflar burada
olmayınca, zaten Müzik dersi seçmeli olup fiilen kaldırılacağı için, artık köylerde İstiklal Marşını söyleyen de,
bayram törenleri de olmayacaktır. Ama köyün Protestan İngilizce öğretmenine bir ev kilisesi tahsis edilecektir.
Son yıllarda cami kubbelerimizden hilalin kaldırılıp yerine eğri birer Protestan kuyruklu konması manidardır.
Anayasa değiştirildiğinde devlet okulları belediyelere devredilecek, okul yönetimi mütevelli heyetlerine,
sözleşmeli öğretmen alımları ve hangi derslerin okutulacağı da onlara bırakılacaktır. İşte bu noktada Müslüman
veya Hıristiyan tarikatların çalıştıracağı Din ağırlıklı şirket kursları açılacak, böylece eski İmam Hatiplerden
daha da erken yaşta başlayan, hatta müfredatları birbirini tutmayan, dahası hiç Fen ve Kültür Dersleri
okutmayan, tarikat okulları piyasası kurulacak, Diyanet İşleri Başkanlığı kalkacak, “Din hizmetleri için gönüllü
vergi/bağış geliyor, her dinden bir tutam bilgi veren Temel Din Eğitimi dersi konacak, Hz.Muhammed’in Hayatı
çıkartılıp seçmeli olacak, yeni anayasayla farklı din ve mezhep öğretimi serbest olacak, Din Okullarında her din
bir arada öğretimi yapılacak, ayrı mezhepler din sayılacak, kitapları basılacaktır. Piyasada basılan bazı dua
kitaplarının kontrolü yapılamayacak, farklı basımların önü alınamayacaktır. Yeni okullarda yaş grupları şöyle:
A- Temel Eğitim 1.kademe:
Okulu: 4 yıllık Anaokulu. (5/6-9 yaş)
Öğretmeni. Sertifikalı okuma-yazma eğitmeni ile İngilizce konuşan Protestan dadı.
Ders Programı: Türkçe okur-yazarlık, İngilizce konuşma. Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik dersleri
boşalıyor. Bu dersleri isteyen özel öğretmen tutarak alır. Okulda boşalan dersler yerine 4 saat oyun geliyor.
B- Temel Eğitim 2.kademe:
Okulu: 7 yıl. (5+2 yıl veya 4+3). Sınıfta kalma yoktur, disiplin suçları affedilmez, disiplin dosyası
belediyelerde tutulur. Suç dosyası kabaran çocuklarımızı 16 yaşında bekleyen başka bir tuzak vardır.
Öğretmeni: Sözleşmeli branş öğretmenleri, belediyelerde ve kulüplerle çalışılır. Çok sertifikası olan işe
alınır. Yerel öğretmen olmak esastır, başka illere tayin yoktur. (Eyalet sistemidir)
Öğrencisi: 10-17 yaş çocuklar.
Temel Dersler: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi. Diğerleri isteğe bağlı seçmeli derstir,
okul dışında alınır. Seçmeli Kuran dersi isteyen veli parasıyla Din Öğretimi kurslarından bu dersi alır.
2004- Temel Eğitime Destek programında Ankara pilot okullarında ortaya çıkan aşağıdaki belgede
seçmeli dersler görülmektedir. Bu derslerin her birini bir başka yerden alan çocuklardan kaynaşmış bir millet
çıkmaz. Bu kadar parçalı eğitim, milletimizi kabile toplumuna çevirir, o nedenle bölücü eğitim modelidir.
*10-14 yaş seçmeli dersler: Dört ana dersin yanında, bir tane de zorunlu seçmeli ders vardır. Seçmeli
ders okulda veya dışarıda paralı kursta veya kulüpte alınır; Çalgı, Spor, Din Dersi, Bilgisayar, İngilizce veya
Anadil (Kürtçe vb.) veya Kültürel Değerler adı altında tarikat-cemaat dersleri, vb.
Ana Dil dersi belediyelerde, Din Dersi ve Arapça camilerde, Cami Yaşatma Derneklerinde, Kültürel
Değerler dersi de kiliselerde öğretilebilir. (Son on yılda açılan 54 bin Protestan ev kilisesine dikkat ediniz.)
*15-16 yaş seçmeli dersler: Dört ana ders devam ederken, seçmeli dersi değiştirme vardır.
Temel Eğitimden sonra: Mezuniyet derecesine göre, (a) Yaşam boyu Öğrenme meslek kurslarına
gidebilir, (b) başarılı olduğu derslerden sadece 5 tanesini piyasadan toplamak üzere, grup dersleri veren eğitim
şirketlerinden veya internetten dilediği sertifikaları alabilir. Alınan sertifikaları akredite edecek olan yabancı
eğitim şirketleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenir. Sınıf atlama denilen fakülte derslerini almak
için yaş sınırı yoktur. Her yaş grubundan insanlar, dilediği kıyafetle sertifika kurslarına katılacaktır.
Liseler tarihe karışıyor: Vergiden muaf, kredi destekli eğitim şirketleri geliyor, kültür ve fen dersleri
olmayan sadece din öğretimi yapılan 2 yıllık okullar geliyor. Ortada, bildiğimiz Lise diye bir okul kalmaz.
Askeri liselerin bina ve arsaları satışa hazırlandı. Cumhuriyetle bütünleşmiş adlarıyla ünlü bütün liselerimizin
binaları arsasıyla birlikte satılacaktır.

Devlet üniversiteleri; Arsasıyla birlikte işletme olarak satılır, kürsüleri sertifikalı kurslara dönüşür.
Fakülte diplomaları zaten MYK kurulur kurulmaz 2006 yılında kaldırılmıştı. Tüm fakülte dersleri 3 aylık
sertifikalı paralı kurslar halinde MYK’da bulunan Yaşam Boyu Öğrenme dairesine eklenir. İşe girerken “itibarlı
sertifikalar” geçerli olur.
Bu bağlamda Şeriat Hukuku kurslarından “arabulucu hukukçu” sertifikası satın alınabilecektir. 2006
yılında El Ezher Üniversitesiyle denklik görüşmeleri zamanın Dışişleri Bakanı tarafından yapılmıştır. Dünya
Bankasının Malezya’da uyguladığı yöntemle, aile ve mal-mülk sorunlarını şeriat hukukuna göre düzenlemek
isteyenlerin vereceği dilekçeler AB Uyum çerçevesinde kabul edilerek, en demokratik(!) şekilde isteğe bağlı
şeriat hukuku gelecektir. Sertifikalı “Aile polisi” kursları için de hazırlıklar vardır.
Sevgili veliler!
Liseler kapanıyor. Ders kitaplarının içi neden bu kadar boş diye soruyorsunuz. Neden Felsefe yerine
masal kitapları okutuluyor, neden Matematik’ten Geometri ayrıldı seçmeli oldu, cevabı buradadır; müfredatlar
parçalanarak yok ediliyor. Lütfen en eski ders kitaplarını bulun, sınıfınıza getirin, öğretmeninizden bunlarla ders
yapmalarını isteyin, ders kitabı bankası kurun, CD’ye yükleyin, dağıtın. Ben bu çalışmayı başlattım.
Önerilen seçmeli derslere dikkat ediniz!
Bu kadar seçmeli dersten aynı sınıfta okuyan çocuk çıkmaz, bir “millet” hiç çıkmaz.
Müzik dersini çalgı sayısı kadar, Beden Eğitimi dersini spor sayısı kadar, Resim dersini sanat sayısı
kadar parçalayan ve her bir parçasını sadece parası olan çocuğun okul dışında sertifikalı kurslardan alacağı bir
sistem, kamucu değil piyasacı-bireyci eğitim sistemidir, rejim farkıdır, o nedenle yeni anayasa gerektirir.
Çizelgede görülen “Halk Kültürü/Kültürel Değerler” dersi, içeriği ve kim tarafından verileceği belirsiz,
çocuklarımızı sayısız etnik ve dinsel parçaya ayıracak olan derstir.
Parçalı eğitim sistemi mevcut kamucu Anayasaya aykırıdır, o nedenle eşzamanlı olarak Kamucu-Sosyal
Anayasa değiştirilerek yerine Piyasacı Bireyci Anayasa getirilmek istenmektedir. Örnek için bkz; aşağıdaki
belgede işaretli Müzik dersi 4-8.sınıf arasında kaldırılıyor, yerine piyasada açılan “seçmeli enstrüman” geliyor.

Önerim:1970’li yılların okul kitaplarını bulalım, CD’ye yükleyip dağıtalım ve çocuklarımızı onlarla evde ders
çalıştıralım. 2005’den beri bedava verilen ders kitapları, sonuçlarını 8.sınıfa gelen öğrencilerde son kez test edecekleri içi boş
kitaplardır. Bunlar, çocuklarımızın zihinsel gelişimine engel olacak kadar bozuktur.. Ayrıca, bölgelere göre farklı baskıları
vardır, eğitimde birlik bu yolla bitirilmiştir. Bu yıl ilk sınıflarda yılda iki ayrı kitap verilmesi ise tam parçalı modül sisteme
geçiştir. Şimdi 4 yıllık anaokulunda Matematik, Hayat Bilgisi Türkçe dersleri olmayan, sadece Türkçe okuma-yazma ile
Protestan İngilizce konuşma dersi olacağına göre, bu nesil ile 2023 yılında Türk ve İslam bir devletimiz kalmayabilir.
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